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Z P R A V O D A J  O B Č A N Ů  M Ě S T A  S L U Š O V I C E

Pokud se týká organizace voleb v na-
šem městě, zůstává stejná jako v letech
minulých. Jen pro připomenutí uvádí-
me několik údajů.

Volební okrsky - jsou zřízeny dva vo-
lební okrsky. Okrsek č. 1 v mateřské
škole na náměstí (pro voliče bydlící vý-
chodně od řeky Dřevnice) a okrsek č. 2
v mateřské škole na Rovnici (pro voliče
bydlící západně od řeky Dřevnice). 

Voličské průkazy - od 18. května si
může občan, který v době voleb nebu-
de přítomen v místě trvalého pobytu 
a bude chtít volit, požádat o vystavení
voličského průkazu, a to osobně nebo
přes jinou osobu, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání vol. průkazu.

Máj
Tento měsíc, tradičně zasvěcený lás-

ce, rozkvetlé a voňavé zahrady, parky
a aleje mě přivedly k zamyšlení, o něž
bych se s vámi ráda podělila. 

Dnešní mládež se dost těžko bude
rozplývat nad vyznáním lásky slavíka
růži, či hlasem hrdličky, která zve ku
lásce roztoužené milence. Slovo roz-
toužený totiž děti počítačů, internetu,
videa, digitálních her a ulice už dávno
vypustily ze svého slovníku. Jako ekvi-
valent ke zmíněnému výrazu jsou však
bez uzardění a rozpaků schopni použít
slovo nadržený. Ale nemyslete si, že
dnešní mládež je kvůli tomu citově
chudší! Jen se bohužel za projevy
svých citů více stydí. Daleko větší kre-
dit mezi svými vrstevníky totiž získá
otrlý drsňák, který objekt svého zájmu
osloví asi takto: „Hele, buchto, neza-
šla bys se mnou na disko?“ A to si
myslím, že jsem ve volbě lexikálních
prostředků ještě dost mírná, ba dokon-
ce staromódní. Ale můžeme se tomu
divit? Zamyslete se malinko sami nad
sebou. Obracím se teď k vám, rodičům
zmíněné věkové skupiny. Jak často si
se svými ratolestmi povídáte o jejich
prožitcích? Jak často se jich zeptáte,
co se jim dnes povedlo, co je zaujalo,
překvapilo či potěšilo? A nemluvím
teď jen o jejich „srdečních“ záležitos-
tech, ale o schopnosti verbálně venti-
lovat svůj citový život jako celek.

Ať už ta sonda do našeho vědomí
dopadne jakkoli, jedním si můžeme být
jistí. Těm našim pubescentům i adoles-
centům se s prvním vydatným sluníč-
kem, voňavým šeříkem i jinou flórou
pěkně zapalují lýtka. A je to, troufám
si říct, zcela v pořádku. Jsou přece
stejně jako my, kteří s sebou už vláčí-
me nějaký ten křížek, příslušníky stej-
ného národa jako nedostižný Karel
Hynek Mácha, autor stejně nedostižné
básnické skladby. 

Nebo si myslíte, že by to někdo z vás
svedl napsat líp než on?

Jana Marušáková

Dodání hlasovacích lístků voličům
Termín dodání hlasovacích lístků vo-

ličům je nejpozději tři dny před koná-
ním voleb, t.j. do 30. května. Pokud se
stane, že volební lístky vám nebudou 
z nějakého důvodu dodány v potřeb-
ném množství, je možné tyto získat na
matrice městského úřadu nebo přímo
ve volební místnosti.

Ještě upozorňujeme, že při hlasování
je třeba předložit platný občanský prů-
kaz nebo platný cestovní pas. V přípa-
dě, že se občan z vážných důvodů
(zdravotních) nemůže osobně zúčastnit
voleb, může prostřednictvím jiné oso-
by požádat, aby ho volební komise
navštívila s přenosnou volební urnou 
v domácím prostředí.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jak je Vám už jistě známo z tisku a televize, proběhnou ve dnech 2. a 3. červ-

na 2006 volby do Poslanecké sněmovny PČR. 
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ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA SLUŠOVICE

• Starosta informoval o jednání s ředi-
telem ŘS ZK Ing. Malým o úpravě čás-
ti komunikace v ul. Dlouhá od kruho-
vého objezdu po křižovatku u zdravot-
ního střediska. Město Slušovice a ŘS
ZK provede společné výběrové řízení
na dodavatele stavby. 
• Rada města schválila finanční příspě-
vek ve výši 10 000 Kč na krmení pro
lesní zvěř, o který požádalo Myslivecké
sdružení Březina.
• Rada města souhlasí s bezúplatným
pronájmem vnější venkovní plochy tri-
buny fotbalového stadionu podél ko-
munikace panu Jindřichu Šeďovi na
dobu určitou 10 let s podmínkou, že
nájemce na vlastní náklady zajistí očis-
tění a nový nátěr oplechování tribuny.
• Rada města rozhodla na základě na-
bídky Úřadu práce ve Zlíně požádat 
o dotaci ve výši 7 020 Kč na pracovní
místo a měsíc v rámci veřejně prospěš-
ných prací, a to celkem pro tři uchaze-
če evidované na Úřadu práce ve Zlíně.

Poděkování 
Děkujeme paní Mileně Pšenkové, paní Marii Krajčové, paní Františce Kuče-

rové, paní Marii Oškerové a paní Gabriele Oškerové, paní Marii Rapantové a pa-
ní Stanislavě Kapustové, které se opět ujaly sbírky pro „Diakonii Broumov“. Do-
konalá souhra těchto žen, které věnují svůj čas potřebným, je až dojemná, dobrá
nálada nechyběla. Bylo pro mne také překvapením, když jsem zjistila, že paní
Anežka Dvořáková pomáhá zase tak, že ženám navaří a přiveze vynikající oběd. 

Během jarní sbírky se nasbíralo tolik šatstva, že byla naplněna až po strop vel-
ká skříňová avia. To mi dosvědčí i pracovníci komunálních služeb, které jsem by-
la nucena přivolat, aby pomohli s nakládáním, protože dva pracovníci diakonie
by sbírku nakládali několik hodin.

Ze získaných informací vám mohu prozradit, že sbírka se třídí a dále posílá té-
měř do celého světa a do „šatníků diakonie“. Nepoužitelný textil se cupuje na
speciálních linkách a dále zpracovává na výrobu koberců apod.

Protože ve Slušovicích proběhlo již několik sbírek, překvapilo nás, že se v le-
tošním roce posbíralo ještě mnohem více textilu než ve sbírkách minulých.

Děkujeme! místostarostka

Mezi paragrafy

ODPOVĚDNOST 
ZA ŠKODU 

NA ODLOŽENÝCH VĚCECH

Konečně přišlo jaro, na které všichni
tak dlouho čekali. Zimní bundy a ka-
báty byly uloženy k zimnímu spánku 
a každý byl rád teplým paprskům jar-
ního sluníčka. Paní Jarmila si však prá-
vě nedávno v zimním výprodeji v lev-
ném obchodě a ještě s 50% slevou
koupila flaušový kabát a bylo jí líto, že
se s ním nemohla pochlubit svým zá-
vistivým sousedkám. A čekat do příští
zimy se jí věru nechtělo. 

Vhodná příležitost se naskytla záhy,
kdy se paní Jarmila vypravila ke svému
obvodnímu lékaři. Tato návštěva léka-
ře byla vždy pro paní Jarmilu více než
zdravotní, spíše společenskou událos-
tí. A i když se rtuť teploměru šplhala
hodně vysoko, paní Jarmila chtěla vy-
užít poslední vhodné šance, aby se
předvedla ve svém novém kabátě, 
a společnosti, která se v čekárně bude
nacházet, dokázala nejen jak jí to slu-
ší, ale i jak dobře koupila. Závist je zá-
vist a maloměsto je maloměsto. 

Paní Jarmila si svůj drahocenný flau-
šový kabát odložila před zraky ostat-
ních pacientů v čekárně obvodního lé-
kaře, a to na věšák, u něhož visela ce-
dulka s nápisem „Za odložené věci
neručíme“. Cílený záměr se vskutku
dostavil a paní Jarmila měla dobrý po-
cit z toho, že jej mohla nejen náležitě
vychválit, ale i zdůraznit, že se jedná
o značkový model z drahého butiku.
Leč radost netrvala dlouho. Když se
paní Jarmila vrátila jako poslední paci-
ent z ordinace, kabát byl pryč. 
A nejen kabát. Spolu s ním i peněžen-
ka s doklady a 800 Kč a mobil v ceně
2600 Kč. Paní Jarmila nárokuje po
MUDr. K., který zde provozuje privát-
ní praxi, náhradu vzniklé škody. Ten se
hájí tím, že v čekárně je zřetelný ná-
pis, který upozorňuje pacienty na sku-
tečnost, že se za odložené věci neručí
a odkládají se zde na vlastní odpověd-
nost. Dále pak tím, že venkovní teplo-
ta byla natolik vysoká, že bylo zcela
zbytečné, aby paní Jarmila chodila 
v teplém zimním kabátě, a že jej k lé-
kaři vůbec nemusela nosit. V nepo-
slední řadě pak poukazuje na to, že
ordinaci a čekárnu má pouze v nájmu
a pokud chce paní Jarmila uplatňovat
nárok na náhradu škody, aby tak uči-
nila u pronajímatele. 

A jak to všechno dopadne?

§ §
• Rada města vzala na vědomí infor-
maci o 29 nových žádostech na byt 
(+ 16 neuspokojených žádostí o byt 
v domě č.p. 197). Rada ukládá místos-
tarostce, aby oslovila žadatele a požá-
dala je o doložení příjmů za období 
1 kalendářního roku, a to od 1. března
2005 do 28. února 2006.
• Rada města ve výběrovém řízení na
investiční akci města „Vodovod a ka-
nalizace v ul. Dlouhá ve Slušovicích“
vybrala na základě nejvýhodnější ce-
ny jako dodavatele stavby firmu RM
GAS, s.r.o. Hvozdná. Současně ukládá
starostovi města s výše uvedenou fir-
mou podepsat smlouvu o dílo.
• Rada města schválila zakoupení 35
ks publikací s názvem „Zlínský kraj“
od vydavatele knihy, společnosti ACR
Alfa, s.r.o. Praha.
• Rada města schválila poskytnutí
příspěvku 2 000 Kč Muzejní a vlasti-
vědné společnosti na monografii „Stře-
dověké vesnice na Moravě“.
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Podle ustanovení § 433 odstavec 2
zákona č. 40/1964 Sb. občanského
zákoníku je-li s provozováním určité
činnosti zpravidla spojeno odkládání
věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje
fyzické osobě za škodu na věcech od-
ložených na místě k tomu určeném
nebo na místě, kde se zpravidla tyto
věci odkládají. Je zřejmé a není o tom
pochyb, že věšák v ordinaci je právě
tím místem, kde se odkládají oděvy,
neboť věšák slouží k odkládání oděvů
a svršků. Toto místo, v našem případě
tato věc, sloužila k odkládání oděvů. 

Fakt, že hned vedle věšáku byl nápis
„Za odložené věci neručíme“ je 
z pohledu práva zcela irelevantní, ne-
boť podle ustanovení § 433 odstavce
3/ cit. zákona se odpovědnosti za tak-
to vzniklou škodu nelze zprostit jed-
nostranným prohlášením, ba ani do-
hodou stran. Zmiňovaný nápis měl tak
smysl spíše dekorativní a neměl žádné
právní účinky. 

Také skutečnost, že paní Jarmila si
odložila zimní kabát v době, kdy již
všichni chodili jen ve svetrech a koši-
lích, je nepodstatná. Je právem vlastní-
ka věci tuto držet a užívat, a to zcela
dle svého uvážení a v jakékoli době. 

Pokud MUDr. K. poskytoval podle
zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní
péči v nestátních zdravotnických zaří-
zeních zdravotní péči a služby a měl 
v pronájmu ordinaci a čekárnu, pak
byl provozovatelem zdravotnického

zařízení (zdravotnické ordinace) a toto
podle ustanovení § 4 cit. zákona musí
splňovat hygienické, technické a věc-
né požadavky kladené na zdravotnic-
ké zařízení. Musí zde být prostor pro
odkládání oděvů a svršků pacientů.
Nikoli vlastník nemovitosti, ale provo-
zovatel proto odpovídá za takto vznik-
lou škodu. 

Jestliže MUDr. K. odpovídá za ško-
du na věcech odložených, odpovídá
však jen za ty věci, které se zpravidla 
s nějakou činností odkládají (a to na
místě k tomu určeném). V čekárně se
tak zpravidla odkládá kabát či zimní
bunda, klobouk, čepice atp. Pokud si
paní Jarmila nechala v kapse kabátu
peněženku s doklady a mobil, pak ne-
byl žádný důvod k tomu, aby si zde ty-
to cennosti nechala a za ztrátu těchto
věcí již provozovatel, tedy MUDr. K.
neodpovídá. 

Zbývá snad jen podotknout, že vět-
šina těchto provozovatelů za tímto 
účelem své provozovny pojišťuje a pří-
padná vzniklá škoda je pak hrazena 
z tohoto pojištění. Aby mohla být po-
jistná událost úspěšně u pojišťovny 
uplatněna, musí být o ztrátě (krádeži)
informována policie a musí být o této
škodě sepsán protokol. 

Závěrem je snad nutno ještě dodat
následující. Důkazní břemeno leží na
paní Jarmile. Ta musí prokázat , že by-
la vlastníkem kabátu, v jaké ceně a že
jí byl skutečně ukraden a že jí tak ško-
da na odložené věci vznikla. Při určo-
vání vzniklé škody se pak vychází 

z ceny nikoli věci nové, ale podle 
ustanovení § 443 cit. zákona č. 40/
1964 Sb. občanského zákoníku z ceny
věci v době poškození. 

S přáním „Buďte odpovědní“ 

JUDr. Libor Šnédar, Ph.D. 
Odborný asistent 

Fakulty managementu a ekonomiky UTB 

Městský úřad ve Slušovicích nabízí občanům likvidací au-
tovraků firmou Metalšrot Tlumačov a.s.

Zájemci, přihlaste se prosím u pana Huťti (tel. 731 176
150, 577 983 379) na komunálních službách do konce mě-
síce května, zde také získáte podrobné informace.

Vozidlo se stává autovrakem trvalým vyřazením z registru.
Zákonem o odpadech je autovrak zařazen do kategorie ne-
bezpečných odpadů. Povinnost majitele vozidla je před žá-
dostí o vyřazení vozidla z registru odevzdat autovrak opráv-
něné osobě (dle zákona o odpadech a jejich prováděcích vy-
hláškách), která je oprávněným provozovatelem zařízení ke
sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování au-
tovraků, a tímto má také oprávnění vydat doklad o jeho li-
kvidaci.

Při „Potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku“ zákon
ukládá zničit identifikační číslo autovraku (VIN) způsobem,
který vylučuje opětovné použití.

Kompletní autovrak včetně karoserie, hnacích a převodo-
vých agregátů a náprav přebírá a. s. Metalšrot bezúplatně!

Pracovník Metalšrotu provede kontrolu shody údajů v tech-
nickém průkazu autovraku a kontrolu dodavatele dle OP. Na
vozidle nesmí být namontovaná nádrž na LPG (kapalný
plyn).

Žadateli je vydán přejímací list a doklad „Potvrzení o pře-
vzetí a zneškodnění autovraku“ se všemi náležitostmi pro od-
hlášení vozidla z registru. Demontovanou SPZ si žadatel vez-
me s sebou k odhlášení vozidla. Za kompletní se považuje
vozidlo i bez pneumatik včetně ráfku a baterie.

Nekompletní autovrak je převzat za příslušný poplatek dle
ceníku: (Kč)
- bez motoru 550
- bez převodovky 200
- bez nápravy 100
- bez částí karoserie (dveře, kapota) 50
- dodání pouze skeletu karoserie 

s originálním číslem VIN 1300

Žadateli jsou vydány doklady jako u kompletního autovra-
ku.

V případě, že je vozidlo nepojízdné, je možné za stanove-
ných podmínek (2-3 ks z oblasti) dopravit vrak do provozov-
ny prostředkem a.s. Metalšrot. Doprava takového autovraku
je zdarma! Potvrzení o převzetí a zneškodnění vystavuje ři-
dič u kompletního autovraku okamžitě na místě po převzetí, 
u nekompletního pak po zaplacení poplatku.

Likvidace autovraků

Upozornûní 
Upozorňujeme majitele psů, kteří

doposud nezaplatili roční poplatek
za psa, aby tento poplatek uhradili 
v kanceláři komunálních služeb co
nejdříve, aby tato agenda mohla být
pro letošní rok uzavřena. 

Dále sdělujeme  občanům, kteří si
do konce dubna nezakoupili nové
nálepky na popelnice, že od měsíce
května jim komunální odpad nebude
vyvážen. 

POPLATKY ZA INZERCI 
ve Slu‰ovick˘ch novinách

formát A4 - 2 000 Kč
formát A5 - 1 000 Kč
formát A6 - 500 Kč
formát A7 - 250 Kč
menší formát 100 Kč

Blahopřání, poděkování a vzpomínka za
zesnulé jsou bez poplatku.

Pokud máte zájem o zveřejnění inzerá-
tu, můžete tak učinit osobně v sekretari-
átu starosty nebo písemně mailem na ad-
resu:  mestoslusovice@volny.cz. 
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Rodina je veliký dar
„Maminko moje,

co je to láska?
Ptají se k věkům lidé.
Láska je přece každý z nás,
kdo z matky na svět přijde…….“

Počty dětí narozených ve Slušovicích
za posledních deset let 

1996 31 2001 23
1997 29 2002 26
1998 37 2003 28
1999 31 2004 36
2000 36 2005 25

Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát, 
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.

Vítáme tě mezi námi,
malý človíčku,
ať tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.

Ať tě máma něžně hladí 
vždycky, když jdeš spát,
ať si spolu se svým tátou
můžeš hezky hrát.

Ať máš dobré kamarády,
co tě nezklamou,
to všechno ti dneska přejem
na uvítanou.

...mnoho let před tím, než ses naro-
dil, maminka hledávala tvou podobu 
v cizích kočárcích. Když chodila do-
ma, po ulici, po lese a po parcích, vě-
děla, že budeš nejhezčí, neboť není
matky, která by neměla nejkrásnější
dítě ze všech na světě...

Když jsi tenkrát přišel na svět, to se
ví, byl jsi zvědav, kdo se první objeví.

První ze všech byla tvoje maminka 
a v tu chvíli ses prý změnil na synka.

Říkavala: „Pozor, lidi, choďte opatr-
ně, v kolébce nám spinká naše malé
mrně!“

Vítání dětí do života
Možná tradice, která se někomu může zdát zbytečná a přežívající z let minu-

lých.
Avšak mohu odporovat. V našem městě je to jedna z nejkrásnějších slavností.
Jsem velmi ráda, že se na ní mohu podílet.
Paní matrikářka zve každé děťátko, které se narodí u nás ve Slušovicích, s ro-

diči a celou širší rodinou, aby byli svědky uvedení tohoto maličkého do života,
který je krásný, ale také často bolestný.

Úcta k životu a rodině by měla opět dostat své místo na stupnici hodnot člo-
věka. A věřte, patří do té horní části!

Vítání dětí do života je slavnost, na které se podílejí rovným dílem mateřská
škola, základní škola a základní umělecká škola ve Slušovicích. Chtěla bych tou-
to cestou veřejně poděkovat paní ředitelce mateřské školy a jejím učitelkám, kte-
ré děti připravují na vystoupení. Rodičům, kteří obětavě předškoláčky doprováze-
jí. Poděkování patří také paní učitelce Kovaříkové, která připravuje program a ten-
to nacvičuje s dětmi ze slušovické základní školy a spolu s paní učitelkou
Pšenčíkovou doprovázejí vystoupení hrou na varhany. Zvlášť děkuji za překrásný
přednes básní paní učitelce Pšenčíkové. Děkuji také ředitelce pobočky ZUŠ ve
Slušovicích paní Jarmile Šustkové a jejím svěřenkyním, které obohacují slavnost
hrou na flétny a kytary. Kytaristky a zpěvačky přijíždějí až z Veselé a z Lípy, pro-
to bych ráda poděkovala také jejich rodičům, kteří obětují svůj volný čas a děti 
ochotně na vystoupení přivážejí.

Nemalé uznání patří i zastupitelům města Slušovice, kteří uvolnili finanční
částku na dárky a fotoalbum. Dáváme tak najevo, jak si vážíme rodiny a každého
nového života.

Rodina je veliký dar
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„My se máme rádi - čím je nás
víc, tím je víc lásky dohromady!“
(Jeden starší chlapec v knize Rodiče 
a děti, Matějček, 1992)

Narodila jsem se jako čtvrté dítě
mých rodičů. Za deset let se narodil
ještě bratr. Když mě maminka čekala,
tak chodila domů s pláčem, neboť se
setkávala s lidmi, kteří se nad ní poza-
stavovali a s úšklebkem si ukazovali na
tu, která ještě nepoužívá antikoncepci.

Dnešní doba, jako každá jiná doba,
má své obecné představy o normálním
standardním modelu rodiny. Ten je 
v povědomí všech. Dnešní společnost
se ale také změnila. Přispělo k tomu
mnoho nejrůznějších faktorů a „vyná-
lezů“, mezi ně patří i spolehlivá anti-
koncepce. Prosazuje se pohodlný ži-
vot, budování kariéry.

Je nesporné, že rodina je to nejdůle-
žitější, to prvotní, v čem dítě vyrůstá,
vytváří si zde hodnoty, osvojuje sociál-
ní role, získává zde specifické vztahy 
k jednotlivým lidem – členům rodiny.
Většina rodičů se snaží dopřát svým
dětem vše, co dnešní svět nabízí. Při-
tom se však nechtějí omezit sami.
Vklad do dalšího potomka nebývá zvy-
kem, je s tím spojena představa dal-
ších finančních nákladů, snížení život-
ní úrovně a často i sociální prestiže.

Uvědomuji si, jak je těžké a dokon-
ce i lidsky nemožné, pokud se nejed-
ná o majetného rodiče, uživit více dě-
tí. Přesto se najdou rodiče, kteří se roz-
hodnou pro více vlastních dětí, než je
běžné. 

(Anna, středoškolská studentka – vy-
brala si pro svou Středoškolskou od-
bornou činnost 2005-2006 z oboru
pedagogiky, psychologie, sociologie 
a problematiky volného času téma -
Volba vícečetné rodiny. Úryvek je čás-
tí úvodu.)

* * *
Matku jsem nepoznal, zmizela dří-

ve, než jsem začal vnímat. Žili jsme 
s otcem, kdyby nebylo babičky, bylo
by to ještě horší. Otec hodně pil. Budil
mě v noci, musel jsem jít například
uklízet uhlí. Jednou mě tak zmlátil, že
mi tekla krev z obličeje. Bratr se mě
zastal, běžel za otcem, aby mu vysvět-
lil, proč to udělal. Otec mu odpově-
děl: „Nevím.“

Den matek
Slavíme vÏdy druhou nedûli v kvûtnu.

MoÏná nûkterá z nás najde u postele v tento den malou kytiãku fialek, 
jak o ní pí‰e básník Jaroslav Seifert, 

av‰ak vût‰ina z nás o tom jistû pochybuje, 
protoÏe na maminky se nûkdy docela neúmyslnû zapomíná. 

Malá pozornost, kterou nás na‰e dûti potû‰í… pohlazení, polibek, úsmûv, 
podûkování….to se uÏ dnes nenosí. Vidíte, ale pfiesto po tomto uznání touÏíme.

Na‰e dûti vûdí, Ïe jsme tady pro nû ãtyfiiadvacet hodin dennû. 
Je to normální. K na‰emu poslání to patfií.

Proto se pokusme opût probudit to, co hluboko spí pod pfiíkrovem 
lhostejnosti, zapomnûní a siláctví. Tam dole pod pfiivalen˘m kamenem

je v du‰i nûha a touha po krásné lásce. Odvalme ten balvan a vysvoboìme
v‰echno to co v nás spí.

MoÏná se zatfipytí v oãích na‰ich maminek slza dojetí
– v˘sledek pfiekvapení, které maminka neãekala.

Maminko dûkuji Ti.

MAMINKA,
sladké jméno, se kterým člověk čas-

to umírá. Svědectví lékařů a sester, kte-
ří bdí nad nemocnými v jejich nejtěž-
ších chvílích plných bolestí, dokazují,
jak často voláme, když je nám nejhůř,
na pomoc maminku. V tomto případě
není rozhodující ani náš věk. 

Maminka je tou hebkou voňavou
náručí plnou tepla a pochopení. Ta ji-
stota jde s námi celým životem. 

Kdo matku nepoznal - strádá, proto-
že nedostal to, co mu tak přirozeně 
a bytostně patřilo.

* * * 
Narodila jsem se jako první dítě. Byla jsem nesmírně milovaná. Jako první

vnučka své babičky jsem našla v této ženě zdroj lásky a dobra pro celý život.
Dítě hýčkané, trochu vzteklé, možná i svéhlavé a přesto nekonečně šťastné a pl-
né jistoty. Nikdy jsem nebyla rozmazlovaná, maminka byla přísná a ve výchově
důsledná. Vzpomínám si na chvíle, které následovaly po mém zlobení, musela
jsem přemýšlet sama nad sebou uzavřena v pokojíku, než jsem se uklidnila a
mohla se vrátit do pospolitosti rodiny. Neznám větší a účinnější trest. I když jsem
ho ve výchově svých dětí neuplatňovala, zdál se mi velmi krutý, dnes ho vidím
jako výjimečný.

Potom jsem se mohla vrátit mezi ty, ke kterým jsem celou duší patřila. Láska 
a jednota rodiny byla to, co učinilo z trestu výchovný prostředek pro budování
srdce. Bylo nás pět dětí. Přešlo osmnáct let než se narodila má sestra. Mezi ná-
mi byli ještě tři hoši. Rodina, zdroj nekonečných inspirací, her, jistot, lásky, ra-
dosti. Kdo z nás měl nesobecké rodiče, kteří pro nás vytvořili domov, dostal do
vínku ten největší dar pro život – vědomí, že jsem milován, proto mohu milovat,
důvěřovat a mít naději.

Potom jsem byl v mnoha dětských
domovech.

Rád chodí rozžíhat svíčky na hrob
svého otce a babičky. Na můj dotaz,
zda může rodičům to všechno zlé, co
mu udělali odpustit, mi řekl: „Ano, už
jsem odpustil, to musíme, protože 
i nám bylo odpuštěno!“

Rodina je veliký dar
Přejeme všem, kteří zakládají v na-

šem městě nové rodiny hodně odvahy,
síly a především lásky. Možná si tito
mladí lidé, kteří jdou dnes proti prou-
du doby, ani neuvědomují, jak jejich
děti potřebují jistotu krásného, stabil-
ního domova. A proto jim přejeme
hodně odvahy a síly. Maminkám las-
kavou náruč a mnoho trpělivosti a ta-
tínkům dar mužské autority a dobrou
práci, aby byli schopni zabezpečit své
rodiny.

Odměnou nám budou radostné tvá-
ře dětí, které budou mít sílu překoná-
vat úskalí života.

Připravila Blanka Lisovská
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Po dlouhé zimě přišel konečně du-
ben a v přírodě se objevují první po-
slové jara - motýli. Každý z nás si urči-
tě představí třeba babočku nebo žlu-
ťáska, kteří někde v úkrytu přečkali zi-
mu. 

Ovšem mezi naše skutečně první jar-
ní motýly patří úplně jiné druhy. V do-
bě, kdy ještě leží zbytky sněhu, často
již v polovině ledna nebo i dříve, se
můžeme setkat se samečky některých
motýlů, kteří brzy po setmění přilétají
ke světlu. Samičky ale nepřiletí nikdy.
Jde totiž o zástupce nepříliš početné
skupiny motýlích druhů, jejichž samič-
ky jsou zcela bezkřídlé, takže vůbec
nejsou schopné letu. Některé naše jar-
ní i podzimní druhy z čeledi píďalkovi-
tých (Geometridae) se vyznačují právě
tímto silně vyhraněným sexuálním di-
morfismem (pohlavní dvojtvárností).

V listnatých, smíšených a lužních le-
sích, v parcích, alejích a v zahradách
žije píďalka drsnokřídlec hrušňový
(Apocheima pilosarium). Vyskytuje se
celkem běžně od nížin až do hor na
celém území České republiky. 

Sameček má přední křídla šedohně-
dá (délka až 2 cm), hnědě tečkovaná 
a skvrnitá s nezřetelnými příčkami.
Zadní křídla bývají jasnější a příčky
jsou zřetelnější. Na předních, ale ještě
zřetelněji na zadních křídlech se na-

Chtěl bych reagovat na zajímavý
článek místostarostky pí. Blanky Li-
sovské ve Slušovických novinách č. 2 ,
kde nás v článku „Ptáci v zimě“ nabá-
dá k přikrmování ptáků v zimním ob-
dobí formou ptačích krmítek. 

V článku se doslova uvádí: „Přikr-
mování ptáků nám pomáhá pěstovat
lepší vztah k přírodě.“ Já sám již něko-
lik let mám před okny ptačí krmítko 
a budku. Zvláště v letošní tuhé zimě
jsem denně krmil slunečnicí a lojem 
a věřte, že to byl překrásný pohled na
všechny ty milé ptáčky, jak spolu i bo-
jovali o své místo na krmítku. Napadla
mě tato myšlenka - co ale školy a škol-
ky? Když by děti měly možnost samy si
ptáčky krmit a pozorovat, jistě by je to
bavilo a věřím, že obecní i městské 
úřady by jim na tuto činnost rády při-
spěly a určitě by některý z tatínků při-
spěl vyrobeným krmítkem či budkou.

Musím se Vám přiznat, že až v še-
desáti letech jsem si pořídil také atlas
ptáků. Do té doby jsem znal jen to

běžné ptactvo našich zahrad. A ještě
mám jedno vyznání. Kdyby nebylo pa-
na řídícího, pana Josefa Freunda asi
bych nikdy nevčelařil, protože doma
jsme včely neměli. A tak nás pan řidí-
cí ve včelařském i zahrádkářském
kroužku učil poznávat život včel, sázet
a roubovat stromky a milovat přírodu.

Věřte, že jen ze dvou ročníků, které
končily základní školu v padesátých
letech, nás včelaří ve slušovské organi-
zaci včelařů 6 členů, a to opravdu dí-
ky zmíněnému panu řídícímu. Škoda,
že už mu nezbyl čas naučit nás po-
znávat všechno to pěkné ptactvo. 

Věřím, že alespoň některou školu
nebo školku můj článek zaujme a po-
kusí se tyto myšlenky realizovat.

Josef Košárek

PTÁCI V ZIMĚ

Křídlatí i bezkřídlí poslové jara

cházejí tmavší pruhy. Velmi nápadná
jsou také dlouze hřebenitá tykadla.
Zavalitá samička se zakrnělými křídly
je samečkovi zcela nepodobná. Tělo
má většinou šedé, břišní stranu červe-
nohnědou s tmavším prvním článkem. 

Samečci místy létají již v lednových
dnech, pokud vane teplejší vítr. V mír-
ných zimách byli pozorováni i koncem
prosince. Pomocí svých velmi citlivých
tykadel vyhledávají, často i na znač-
nou vzdálenost, bezkřídlé samičky pl-
né vajíček. Dospělí jedinci mizí z naší
přírody koncem dubna.

Potravou housenek jsou listnaté stro-
my - topoly, vrby, duby, habry, jilmy,
trnky a lípy. 

Apocheima 
pilosarium
nahoře sameček
a dole samička

Kreativní kurzy
v květnu

KURZ VÝROBY TWIST ART TALÍŘKU
8. května (státní svátek)

Odb. vedení Jana Svobodová s malou
Sárinkou. Začátek v 13.30 hodin. 
Pomocí Twist artových papírků (které
již někteří znáte z kurzu adventních
věnců) a ubrouskové techniky si tento-
krát vyrobíte krásný talířek. 

PLETENÍ Z PEDIGU - 25. května 
(vhodné i pro začátečníky)

Odborné vedení Hanka Sobková 
Začátek kurzu ČT 25. 5. v 16.30 hodin

DECOUPAGE NA KVĚTINÁČE
- 27. května

Přijďte si namalovat krásné a originál-
ní květináče pomocí barev a ubrous-
kové techniky.

Odborné vedení
Jana a Sárinka
Začátek kurzu 
v 13.30 h

Místo konání kurzů se mění - od květ-
na budou k dispozici prostory, kde dří-
ve sídlila pečovatelská služba – v Ma-
teřské škole Sluníčko na ulici Rovná
(nová MŠ u zdravotního střediska).
Vchod je ze strany od parkoviště po
schodech dolů. Město tyto prostory
nově upravilo, za což jménem všech,
kteří budou tyto místnosti využívat, ze
srdce děkuji.
Kapacita kurzů je omezena, rezerva-
ce: 603 141 723 nebo 577 981 627
(Městská knihovna ve Slušovicích).

Těšíme se tedy na Vás v útulném
prostředí mateřské šloly. 

Jana Kapustová, agentura Jasmína 
a lektorky Jana Svobodová 

a Hanka Sobková

Aktuální kreativní kurzy 
ve Slušovicích najdete nyní na 

www.sweb.cz/agentura.jasmina.

SLUS 5/06  24.4.2006 13:48  Stránka 7



SLUŠOVICKÉ NOVINY • měsíčník města Slušovice, vydává Městský úřad Slušovice, PSČ 763 15. 
Redakční rada Blanka Lisovská, Hana Hlaváčová, Jana Kapustová a Jana Marušáková. Grafická úprava, zlom RENO Zlín, 

tisk D print Zlín. Náklad 1200 výtisků. REG MK ČR E 13113. NEPRODEJNÉ. 
Vyjádřená stanoviska v uvedených příspěvcích se nemusí shodovat s názorem redakce SN.

Spoleãenská 
kronika

Jubilanti
Ludmila Klemšová 75 let
Marie Janušková 80 let
Stanislava Studená 91 let 

Srdečně blahopřejeme jubilantům

Narození
Eliška Baranová
Karolína Hustá
Lucie Matůšů

Šťastným rodičům blahopřejeme 

Sňatek uzavřeli
Andrea Trechová a Petr Hubáček

Novomanželům přejeme hodně štěstí

matrikářka

V Z P O M Í N K A
Dne 26. dubna 2006 uplynul rok od

chvíle, kdy jsme se naposledy rozlou-
čili s panem Ladislavem Holíkem.

Vzpomíná rodina

V černém lese žil šedý vlk a ten kaž-
dého dne číhal na ovečky, co se neda-
leko na louce pásly.

Stalo se pak onoho dne.....
Nic netušící ovečky pobekávaly ve

vysoké trávě, zvonce jim zpívaly vese-
lou písničku a neměly ani ponětí, že
se na ně od lesa chystá pohroma.

„Tamhleta se mi líbí,“ oblízl se vlk 
a dívá se, dívá na jednu ovečku, co
stojí lesu nejblíže. Vypočítá si to na
všechny čtyři nohy a už se hrne mlá-
zím.

„Chystej se,“ volá vlk na ovci, „bude
z tebe výborný oběd.“

Jenže – nedoběhl. Cestou zakopl,
překulil se, bacil se do hlavy a zůstal
ležet jako bez ducha. A jak by ne.
Však se mu do cesty připletl pověstný
bludný kořen. Za chviličku se vlk pro-
bral – a pak se teprve začaly dít věci.
Nevěděl náhle, kde je, co je, ale že
před sebou spatřil stádo oveček, začal
bečet.

„Béé, béé,“ dělal vlk a šlo mu to
skvěle.

„Pomóc!“ volaly ovce zdivočele.
„Vlk je tu, vlk je tu!“ a rozprchly se ko-
lem.

„Copak se stalo?“ divil se beránčí
vlk. Ani dost málo nerozuměl chování
těch ostatních. Vždyť sám je přece ta-
ké ovečka...

Smířlivě na ně zavrčel a volal k so-
bě.

Tu se nejsilnější beran, vůdce stáda,
zamyslel, zasmál se a řekl: „Tak se mi

zdá, že nám přibyla kamarádka, pa-
nečku, ale tuze zvláštní. Na tohle se
budou jistě dívat lidé ze široka dale-
ka.“

A nebyl daleko od pravdy.
Beránčí vlk zůstal se stádem ovcí 

a choval se docela tak, jako by k nim
patřil odjakživa. Jen to mu bylo krapet
divné, že nemá na těle tak vlnitou srst
a ani hlt mléka nesvede nadojit.
Ovečky si na něj záhy zvykly a nepři-
šlo jim zvláštní, kohože to mají ve
svém středu.

Zdaleka se pak na to stádo jezdili dí-
vat lidé. Někteří se smáli, až se za bři-
cho popadali, jiní si klepali prstem na
čelo, jako že takovou hloupost jaktě-
živ neviděli.

Když se rozkřiklo, že vlk šedivák se
bacil do hlavy, opustil les a přidal se
ke stádu ovcí, zaujal jeho místo jiný
vlk. A i ten pak číhával na kraji černé-
ho lesa a čekal na ovečky. 

Stalo se zas jiného dne, kdy se stádo
i s beránčím vlkem páslo na šťavnaté
trávě a nový vlk si bral správnou míru
do tlapek. 

„Chystej se, maličká, bude chutná
svačinka,“ křikl vlk a alou mezi ovce.

Všechny se honem rozutekly. I be-
ránčí vlk si to namířil rovnou čarou do
lesa. Než se stačil vzpamatovat, buch,
bác, o něco zakopl a zůstal ležet.
Hádejte, co to bylo? Ano, správně.
Stejný bludný kořen jako onehdy.

Jenže tentokrát, když se vlk probral 
z omráčení, vrátila se mu jeho pravá
vlčí nátura.

„To ale byla šlupka,“ drbal se na hla-
vě tlapou. Rozhlédl se, dívá se, diví. 
A vida, tamhle se žene cizí šedivák.

„Hybaj z mého lesa, nebo bude
zle,“ zavolal na něj a vycenil zuby.
Když to ten druhý vlk uslyšel a viděl,
že vlk je zase vlkem, raději utekl 
a už se nevrátil.

Od těch časů už zůstal vlk v kůži vl-
čí, ta tam byla jeho beránčí povaha.
Ale kdoví proč, nějak mu přestalo
chutnat ovčí maso. Nechal ovečky, ať
se klidně pasou, a sám se začal živit o-
říšky, bobulemi a houbami, málem ja-
ko nějaká veverka.

A protože tenhle vlk byl vážně po-
hádkový, možná budete mít štěstí 
a potkáte ho v nějakém docela jiném
příběhu. Znáte třeba to vyprávění 
o Červené karkulce...?

O beránčím vlkovi Marie Šlahařová

Květnové pranostiky
• Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
• Sníh v máji - hodně trávy.
• V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
• Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
• Bujný květ - plný úl.
• Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; 

ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně.
• V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
• Mokrý máj - v stodole ráj.
• Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
• Na mokrý květen přichází suchý červen.
• Deštivý květen - žíznivý říjen.
• Májová kapka platí nad dukát. 

V tomto článku jsou použita přísloví z internetových stránek www.pranostiky.wz.cz 
a knihy Medardova kápě od Jana Munzara.

Jelikož jsme začali psát naši pravidelnou rubriku o pranostikách v loňském čer-
vnu, tímto měsícem se koloběh roku uzavřel a rubrika též. Ale od příštího vydání
Slušovických novin máme pro Vás přichystané další zajímavé čtení na pokračování…
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